
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про осіб яких допущено до участі в конкурсному відборі на посаду 

директора КЗОЗ «Великобурлуцька» ЦРЛ

До участі в конкурсному відборі на посаду директора КЗОЗ 
«Великобурлуцька» ЦРЛ допущено Ворошилова Олександра Вікторовича.

Протокол №  2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на 
посаду директора КЗОЗ «Великобурлуцька» ЦРЛ від 15 лютого 2019 року 
додається.

Конкурсна комісія



ПРОТОКОЛ №2
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора

КЗОЗ «Великобурлуцька ЦРЛ»

Голова комісії: 
Шестопалов 
Олександр Михайлович

Члени комісії: 
Анікєєва
Юлія Анатоліївна

Ковальчук
Ірина Володимирівна

Кулішов
Сергій Миколайович

• •  •  • • •секретар конкурсної комісії: 
Воловик
Наталя Миколаївна

Відсутні члени комісії: 
Капленко
Олена Володимирівна

15 лютого 2019 року

- депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної 
ради з питань бюджету, соціально- 
економічного розвитку, комунальної 
власності, житлово-комунального 
господарства, промисловості, 
транспорту, шляхів, зв’язку та 
підприємства

- представник трудового колективу, 
головний бухгалтер КЗОЗ
«Великобурлуцька ЦРЛ»
- представник трудового колективу, 
економіст з праці КЗОЗ 
«Великобурлуцька ЦРЛ»
- депутат районної ради, секретар 
постійної комісії районної ради з 
питань охорони здоров’я,
материнства і дитинства та 
соціального захисту населення.

- представник трудового колективу, 
заступник головного лікаря з 
економічних питань КЗОЗ
«Великобурлуцька ЦРЛ»

- депутат районної ради, заступник 
голови постійної комісії районної 
ради з питань охорони здоров’я, 
материнства і дитинства та 
соціального захисту населення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про допуск претендентів на посаду директора КЗОЗ 

«Великобурлуцька ЦРЛ» до конкурсу (або відхилення кандидатур).
Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович - голова конкурсної 

комісії.



І.СЛУХАЛИ: Про допуск претендентів на посаду директора КЗОЗ 
«Великобурлуцька ЦРЛ» до конкурсу (або відхилення кандидатур).

Інформує: Шестопалов Олександр Михайлович - голова конкурсної 
комісії.

Отримавши від секретаря конкурсної комісії всі матеріали кандидатів 
на посаду директора КЗОЗ «Великобурлуцька ЦРЛ», повідомив, що до 
районної ради надійшла одна заява від Ворошилова Олександра 
Вікторовича -  який працює головним лікарем КЗОЗ «Великобурлуцька 
ЦРЛ» та запечатаний конверт з документами.

Відкривши конверт ознайомив членів комісії з документами наданим 
Ворошиловим О.В.

Перевіривши документи комісія встановила, що всі необхідні 
документи, які передбачені в пункті 4.4.8. Положення про порядок 
призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників 
комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ району, комісії надані та відповідають 
установленими комісією та законодавством вимогам.

ВИСТУПИЛИ: Шестопалов Олександр Михайлович - голова 
конкурсної комісії.

Вніс пропозицію допустити Ворошилова Олександра Вікторовича до 
участі в конкурсі.

Оприлюднити на Веб-сайті ради інформацію про прийняте конкурсною 
комісією рішення.

ВИРІШИЛИ:
1. Допустити Ворошилова Олександра Вікторовича до участі в 

конкурсі на посаду директора КЗОЗ «Великобурлуцька ЦРЛ».
2. Оприлюднити на Веб-сайті ради інформацію про прийняте 

конкурсною комісією рішення.
ГОЛОСУВАЛИ: «За»- 5, «Проти»- немає, «Утрималися» - немає

Голова комісії: 

Члени комісії:

Секретар комісії:

0.М . Шестопалов 

Ю.А. Анікєєва

1.В. Ковальчук 

С.М. Кулішов 

Н.М.Воловик


